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Uforglemmelige ferieoplevelser til en lille 
pris. Etruscos vans tilbyder alt, hvad  
du har brug for til en aktiv ferie. 
Kørertøjerne imponerer med deres 
kompakte udvendige dimensioner 
sammen med den generøse rumfølelse 
i bodelen. Det lyse og venlige design 
giver Etruscos vans en følelse af at 
være hjemme - uanset hvor du er. 
Alt sammen til en fornuftig pris. 



STANDARDUDSTYR

CHASSIS / BASISKØRETØJ 
•  Fiat Ducato, 2,3 Multi-Jet med 

88 kW / 120 hk, Multijet-direkte 
indsprøjtning, emissionsstandard 
EURO 6

•  Forhjulstræk

•  Kørelys integreret i 
standardforlygterne

•  Førerairbag

•  ABS, EBD, ESP inkl. ASR og 
Hillholder

•  Elruder og centrallås i førerhuset

•  Kofanger foran lakeret i bilens farve

•  Reparationssæt Fix & Go Kit

•  Kopholder i midterkonsollen

•  Komfortable køreegenskaber med 
bag- og forakselsstabilisatorer

•  Skivebremser, blæservarme, 
omdrejningstæller, servostyring, 
startspærre, 3-punkt-sikkerhedssele

•  Stålfælge 15“ inkl. hjulkapsler

•  Tabletholder og USB-port

•  Fører-/passagersæde med samme 
stof som i bodelen, inkl. dobbelte 
armlæn

•  Drejbart fører-/passagersæde

•  Dieseltank 75 l

•  Højde- og hældningsjustering til 
førersædet (som ekstraudstyr til 
passagersædet)

PÅBYGNING 
•  7 års tæthedssikring *

•  Tag og bagende i robust GFK

•  Sidevægge i glat aluplade

•  Tag- og vægtykkelse 34 mm, 
gulvtykkelse 41 mm

•  Elegant tredelt baglygteholder med 
integrerede lygter

•  Bodelsdør i høj kvalitet med 
ergonomisk placering af håndtag 
ud- og indvendigt

•  Myggenetdør (i én del)

•  Oplukkelige vinduer med 
dobbeltglas, mørklægningsgardin 
og myggenet

•  Tagluge i mat plexiglas med 
myggenet

•  Elektrisk indgangstrin

•  Rummelig garage i bag med 
anti-skrid-måtter, surringsringe og 
indvendig belysning

•  Tætning mod vandindtrængning på 
udvendige serviceluger og døre

•  Nyttelast i garagen i bag på op til 
150 kg

BO- / SOVEKOMFORT 
•  Ergonomisk formede hynder for 

bedre siddekomfort

•  Tillægsplader til bord

•  Madrasser i høj kvalitet med stor 
liggekomfort i alle senge.

•  Madrasbetræk, som kan tages af 
og vaskes

•  GOODSIDE-lameller i alle faste 
senge for øget liggekomfort

•  Store opbevaringsrum og god 
opbevaringsplads

•  Overskabe og magasiner med 
ventilation bagved

•  Overskabe med soft-close 
lukkesystem

•  Møbeldekor Luxor

•  Gulv i Nautic Breeze

BORDTEKNIK 
•  Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-

batteri (95 Ah)

•  Kontrolpanel med 
niveauinformation og 
batterikapacitet

•  Til-/frakoblingsautomatik til starter- 
og bodelsbatteri samt køleskab

•  Elektrisk lader til bodels- og 
bilbatteri 12 V / 18 A

•  Udvendig CEE-tilslutning af 230 V 
med automatsikring

•  FI-relæ

•  Udvendig LED-lampe

•  LED bodelslampe

•  USB-port (dobbelt)

VARME / GASFORSYNING 
•  Gaskasse med plads til to 11 kg 

gasflasker

•  Combi 4 gasvarme med integreret 
10 l vandvarmer

•  Lettilgængelig og centralt placeret 
lukkeventil til gas

KØKKEN / ANDFORSYNING 
•  Ergonomisk køkkenløsning med 

stort køkkenbord

•  Store skuffer i køkkenblokken med 
Soft Close

•  3-kogeblus med glasafdækning

•  116 l vandtank inkl. vandvarmer, 92 l 
spildevandstank

•  89 l køleskab med 11 l frostboks

•  Skraldespand

BAD 
•  Vario bad

•  Tagluge med integreret 
myggenetrullegardin

•  Store spejle

•  Bøjlestang i bruseren

INTERIØR 
•  Sicilia (grå / anthracit)

*Tæthedssikringsbetingelserne for Etrusco gælder.



VANS

hø = højre        ve = venstre        EKS = ekstraudstyr        • = standard        – = ikke muligt

V 6600 SB V 5900 DB 

Længde / bredde / højde cm 665 / 214 / 271 595 / 214 / 271

Indvendig højde cm 195 195

Basismotor 2,3 l MJet 2,3 l MJet

Effekt kW (hk) 88 (120) 88 (120)

Chassis-type Fiat lav ramme Fiat lav ramme

Vægt i køreklar stand kg 2.620 2.550

Nyttelast kg 880 950

Teknisk tilladt totalvægt kg 3.500 3.500

Mulig vægtforhøjelse (ekstraudstyr) kg 3.650 (EKS) 3.650 (EKS)

Anhængerlast 12% bremset/ubremset 1) kg 2.000 / 750 2.000 / 750

Dæk 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

Akselafstand cm 380 345

Tilladt antal personer ved 3,500 t totalvægt 2) 4 4

Sovepladser 2 2 / 3 (EKS)

Soveplads i midten cm - 192x65/45

Soveplads bag cm 1 x 200 x 70 
1x 195 x 80 
200/195 x 194 (EKS)

194 x 140 / 130

Køleskab / deraf fryseboks l 89 / 11 89 / 11

Vandbeholdning inkl. vandvarmer (red. vol.) 3) /  
spildevandstank

l 116 (20) / 92 116 (20) / 92

Batteri / lader Ah/A 95/18 95/18

Stikkontakter 230 V  
Stikkontakter 12 V  
USB-port (dobbelt)

2 (4 EKS) 
1 
1 

2 (4 EKS)    
1  
1

Opvarmning Combi 4 Combi 4

Drejbart fører- og passagersæde • •

Åbning til opbevaringsrum / serviceluge  
(B x H)

hø i cm 70 x 105 65 x 110

ve i cm 70 x 75 (EKS) 45 x 85 (EKS)

1) Ved totalvægt 3.650 kg (ekstraudstyr) er anhængerlast 2.000 kg
2) Gen. oplysning om tilladt antal personer: Ved montering af fabriksmonterede chassis-tilvalg, ekstraudstyr og pakker kan det tilladte antal personer 
blive reduceret, eller forhøjet last er påkrævet (ekstravægt, se prisliste med ekstraudstyr).
3) Vandtankens kapacitet iht. EU-forordning 1230/2012 under hensyntagen til kørebegrænsningen (ventil på vandtanken): 20 liter.
Den teknisk tilladte totalvægt og de tilladte akseltryk må ikke overskrides.
Vægt i køreklar stand er fastlagt iht. EU-forordning 1230/2012, men under hensyntagen til indholdet af vandtanken fyldt til kørsel, en fuld alugasflaske (15 
kg) og en kabeltromle (4 kg).

Ved angivelse af priser og tekniske data tages der forbehold for trykfejl og fejl.
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CHASSIS

FIAT 2,3 l - 103 kW (140 hk) - EURO 6 11.900 --- O O

FIAT 2,3 l  Mjet - 118 kW (160 hk) - EURO 6 inkl. Start & Stop funktion og booster 37.700 15,5 O O

Eco Pack Start & Stop funktion inkl. booster (ikke sammen med 120 hk, ekstraudstyr ved 
140 hk, standard ved 160 hk og 178 hk) 9.412 0,5 O O

Fiat 16" stålfælge til light-chassis med hjulkapsler 3.506 16 O O

16" alufælge original Fiat 6.700 16 O O

Totalvægt 3.650 kg Fiat (uden ændring af chassis) 3.100 --- O O

9-trins-automatgear (ikke mulig til 120 hk) 3) 39.600 18 O O

UDVENDIG PÅBYGNING

Isoleret spildevandstank 1.998 8 O O

2. serviceluge (størrelse afhængig af model) 4.511 3 O O

Støtteben i bag (2 stk.) 3.757 6 O O

INDVENDIG PÅBYGNING / BODEL

Sengeombyggning enkelt- til dobbeltseng 3.757 5 O –

Sengeombyggning i siddegruppen 2) 3.757 5 – O

Stofkombination Galicia (grå) 2.500 --- O O

Kantsyede tæpper 3.255 5 O O

TEKNIK

2. batteri 95 Ah 3.757 27 O O

Combi 6 E varme (med elvarme) 8.029 2 O O

Gulvopvarmning, elektrisk 6.270 6 O O

12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder 2.501 3 O O

Kabelforberedelse til bakkamera 1.872 1 O O

Kabelforberedelse til solcelleanlæg 1.872 2 O O

Ovn i køkken 6.270 12 O O

PAKKER

Basic pakke - indhold 1) + 4): Panoramatagluge over siddegruppe, tagluge i klart glas 40x40, 
bruserumsbeklædning, spejl med knage, trærist i bruser, Captain Chair med betræk, ekstra 
stikkontakt i overskab over køkkenblok, stikkontakt i garagen

12.600 24 O O

Chassis pakke - indhold 5): Manuelt klimaanlæg i førerhus, passagerairbag, elektriske og 
opvarmede sidespejle, fartpilot, radioforberedelse med højttalere, antenne integreret i side-
spejle, højdejusterbart passagersæde

24.100 26 O O

Chassis Komfort  pakke - indhold: Original FIat 16" alufælge, læderrat og gearknop i læder, 
instrumentbord med kromringe, instrumentbord med applikationer (Techno-Trim), LED 
kørelysstriber, forlygter med sort ramme, kølergrill i blank sort

17.600 16 O O

Type X 12.600 --- O O

O Ekstraudstyr    - Ikke muligt

1) Captain Chair uden Basic pakke kan kun bestilles sammen med højdejusterbart passagersæde eller Chassis pakke.
2)  Ved bestilling af ekstraudstyr sengeombygning i siddegruppen, kode 40029, til V 5900 DB gør vi opmærksom på, at klædeskabet i bodelen erstattes  

af et sæde i siden inkl. overskab.
3) Kun sammen med 16” alufælge eller Chassis Komfort pakke. I forbindelse med 140 hk er Start&Stop funktion obligatorisk. 
4)  Hvis Basic pakke ikke ønskes, er bruserumsbeklædning, spejl med kanger, Captain Chair med betræk samt begge stikkontakter i overskab og garage 

obligatorisk udstyr. 
5) Hvis Chassis pakke ikke ønskes er elektriske, opvarmede sidespejle, radioforberedelse og højdeju-sterbart passagersæde obligatorisk udstyr.

EKSTRAUDSTYR 
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GENERELLE OPLYSNINGER

„Vægt i køreklar stand“ iht. EU-forordning 1230/2012 omfatter 
køretøjets tomvægt (køretøjets egenvægt inklusive fører (75 kg) 
og 90 % fuld brændstoftank) og følgende basisudstyr: Vandtank 
med reduceret volumen (20 kg), en 100 % fuld alugasflaske (15 
kg) og en kabeltromle (4 kg). 
Den teknisk tilladte totalvægt og de tilladte akseltryk må ikke over-
skrides som følge af personligt udstyr, passagerer og eventuelt  
ekstraudstyr. Montering af ekstraudstyr øger køretøjets egen-
vægt med de angivne vægtværdier, reducerer nyttelasten, og evt.  
kan det tilladte antal personer blive reduceret.

Hvis du bestiller dit køretøj med ekstraudstyr, og/eller hvis du 
rejser med mere end én person, bør du kontrollere, om det er 
hensigtsmæssigt at forhøje lasten.
Oplysningerne om køretøjernes leveringsomfang, udseende, 
ydelse samt mål og vægt svarer til det på tryktidspunktet kendte 

samt til de europæiske homologationsbestemmelser. Disse kan 
ændre sig, indtil køretøjet er købt eller leveret. Alle vægtdata er 
cirkaværdier. Afvigelser inden for rammerne af fabrikstolerancer-
ne (maks. +/-5 %) er mulige og tilladte.

Denne prisliste er gældende fra d. 24.08.2019.
Alle priser er vejledende anbefalede priser inkl. moms fra fa-
brikken. Med udgivelsen af denne prisliste bliver alle tidligere 
prislister ugyldige. I hele Europa kan der forekomme forskellige 
euro-priser. Dette skyldes forskellige omfang af landespecifikt 
standardudstyr og forskellige momstakster og luksusbeskatnin-
ger.
© Ophavsretten ligger hos Etrusco. Ved angivelse af priser og 
tekniske data tages der forbehold for eventuelle trykfejl og fejl. 
Alle viste køretøjer forventes klar til levering og indregistrering fra 
18.10.2019 forbeholdt den forventede typegodkendelse fra EU.


